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 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې بڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

            

 ۰۲۰۰هارچ،  ۰۲            هاللی هْطی ًظام                                                                                  

 

 گاٍ لْای ًاتْ ّ اهزیکاافغاًظتاى کؼتار
 گْییذ بَ ًْرّس کَ اهظال ًیایذ    در کؼْر خًْیي کفٌاى رٍ ًگؼایذ

 ای ّای ّطي ّای
 خلیلی افغاى

 

ّالیت لٌذُار کَ اخیزاً تْطظ ػظکز دد ؿفت « پٌجْاُی»دفاػاى ّلظْالی  دادثۀ غن اًگیش بیگٌاُاى ّ بی

در دمیمت اس . اهزیکایی با کؼتار فاهیل ُای هظلْم در ًیوۀ ػب ُفتۀ لبل رر داد، رّی اًظاًیت را طیاٍ ًوْد

ی بیگٌاٍ ّ بی طبب اس طزیك ُْا ّ سهیي ُواى طال اّل ّرّد لْای ًاتْ ّ اهزیکا بَ کؼْر ها، کؼتار هزدم هلک

اّلیي بار در ُواى هاُای اّل، ایي الذام ّدؼیاًَ بـْرت یک بوباردهاى ّ ُجْم بز یک هجلض . آغاس گزدیذ

ػزّطی در ّالیت ارسگاى ؿْرت گزفت 

کَ خْػی ّ ًؼاط آى هجلض بشم، 

در . بیزدواًَ بَ هاتن ّ طْگْاری هبذل ػذ

« !»اپْر غلطی آى دادثَ ادػا گزدیذ کَ ر

کَ در هْرد دضْر طالباى بزای لْای 

خارجی دادٍ ػذٍ بْد، آى تزاژدی ای 

اس آى جزیاى . هزگبار را طبب گزدیذ

الوٌاک ببؼذ آًمذر لتل ّ لتال بیگٌاُاى ّ 

هظلْهاى در ُز گْػَ، ػلی الخـْؽ 

ر هیذُذ ردر هٌاطك پؼتْى ًؼیي هولکت 

 کَ اس دظاب ّ ػوار بیزّى بْدٍ ّ ّالؼاً 

رّسگار طاکٌاى بی پٌاٍ آى دیار را با خْى 

ّ ًالَ، دربذری ّ بی پٌاُی ابذی هی 

گاُی بز هزدم ارسگاى اس ُْا آتغ طزاسیز هیگزدد ّ کؼتار ػذٍ ای سًاى ّ اطفال را هْجب هیؼْد ّ . آهیشد

ز بَ خاًَ ّ سهاًی بز کٌز ّ لٌذُار اطفال ّ ًْجْاًاى در راٍ هکتب با هزهی ّ بن فزع سهیي گزدیذٍ ّ دیگ

هزدم ُلوٌذ ُن هاًٌذ دیگز هٌاطك بال سدٍ، ُز رّس بَ هـیبت ًْی اس جاًب طالباى یا . هکتب بز ًوی گزدًذ

لْای خارجی هبتال گزدیذٍ، ػشیشاى ّ طزپٌاٍ ُای هذمز خْیغ را اس دطت هیذٌُذ ّ بزای اهزار هؼاع، الجزم 

 .با دطت خالی آّارۀ دّر دطت ُای ًا ػٌاختَ هیگزدًذ

. در افغاًظتاى جٌگ سدٍ ّ هزدم بیگٌاٍ ّ بی پٌاٍ آى دیگز طٌگ هاًذٍ ػذٍ اطت ۰۰یي تزاژیذی رلتبار لزىا

تـْیز غن اًگیش تزیي پٌاٍ جْیاى ّ در دمیمت بیجا ػذگاى ایي دْادث الوٌاک غیز بؼزی را هیتْاى در کوپ 

ّ هذرى ّ هجِش با ّطائل جذیذ، ػذم در ػِز کابل، جائیکَ تؼویزات طزبَ فلک کؼیذٍ  «چِار راُی لٌبز»ُای 

یمیي ُوْطٌاى ّالف اًذ کَ تؼذاد . تواػا ًوْد تٌاطب ّ افزاط ّ تفزیظ غن اًگیشی را در اًظار هجظن هیظاسد

سیادی اس اطفال در ُویي کوپ ُا اهظال اس ػذت بزف ّ طزها در آغْع هادر تلف گزدیذًذ، در دالیکَ لظوت 

ت هزدم افغاًظتاى اس فمز ّ هظکٌت تخـیؾ دادٍ ػذٍ، اس پیغ چؼن اّلیای اػظن کوکِای جِاًی کَ بزای ًجا

ّابظتَ بَ آًِاُ  ،بی ادظاص ػٌاختَ ػذٍ ّ هؼلْم الذال اهْر بز طز لذرت یا بزای خْدػاى ّ یا تْطظ لذرتوٌذاى

 .اس هیذاى ُْایی خْاجَ رّاع پزّاس دادٍ ػذٍ اطت
 

ّالیت  «پٌجْاُی» لتل ػام بیگٌاُاى، اػن اس هزد، سى ّ طفل در ّلظْالی هـیبت الین در آطتاًۀ ًْرّس اهظال 

، باس ُن آى هٌطمَ را با خْى ّ آتغ رًگ سد،  «رابزت بلش»لٌذُار تْطظ ػظکز لجام گظیختۀ اهزیکایی بٌام 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_afghanistan_koshtargahe_neto.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_afghanistan_koshtargahe_neto.pdf
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 ُاى را چٌاًچَ کَ در ًیوَ ػب، طالح آتغ افزّس آى دیْاى ّدؼی طکْت پٌاٍ گاُاى ّ کلبَ ُای هذمز آى بی پٌا

 .غزق آتغ ّ خْى طاختَ ّ ًالَ ّ فزیاد هظلْهاى طیٌۀ آطواى را ػکافتدر دُات اطزاف، 

ػذٍ ای اس غیز ًظاهیاى،  «؟اػتباُی» باسُن.... فزدای آى اخبار آى دادثۀ خًْبار در طزاطز ػالن پخغ گزدیذ

باسُن رئیض جوِْر .. ...ذهٌجولَ سًاى ّ اطفال افغاى تْطظ یک ػظکز ًاتْ ّ لْای اهزیکا بَ لتل رطیذً

ّ باسُن داهذ کزسی ...... ػذر خْاطتٌذ « ؟»اهزیکا، ّسیز دفاع ّ لْهاًذاى ًاتْ در افغاًظتاى اس هزدم افغاًظتاى

 .....ّ باسُن.......ایي دادثَ را تمبیخ ًوْد

بزای ُیچ اس جاى ُای خْیغ را هظلْهاًَ ّ  ،لظوتی اس هلت بی دفاع افغاى «باسُن » کَ دمیمت ایي اطت 

بی طبیب ّ دّا، هؼاهلَ را ختن  طْگْار ّ دلظْختۀ با باسهاًذگاى ،باسُن با هؼتی پْل ّ فزاهْػی......دطت دادًذ

 !هطوئي باػیذ. ایي دادثَ در جای ّ هٌطمۀ دیگزی اسیي خاک ؿْرت هیگزد« باسُن» ....ذ ٌهیٌوای

ّ اس آًجا هذفْظ « کْیت»ًیظت، بشّدی بَ خْع چاًض کَ در دمیمت لاتل بالفطزٍ ای بیغ  اهزیکایی ػظکز

در ایاالت هتذذۀ اهزیکا اًتمال دادٍ ػذ ّ دارای یکی اس بِتزیي ّکالی هذافغ گزدیذ کَ بذّى « کاًشاص»بَ ایالت 

 . ػک لاتل طٌگ دل را تاپَ ّ هِز هزف ػملی ّ رّاًی سدٍ ّ بزای اطتزادت بَ یک آطایؼگاٍ هیفزطتذ

ام ریاطت جوِْری ایٌکَ چزا ُایت ّ ُْیت هم

افغاًظتاى ّ ّلظی جزگَ ّ هؼزاًْ جزگَ در هْرد 

هواًؼت اس خزّج ػظکز هتجاّس بَ جایی ًزطیذ، 

دکْهت ّ » بایذ پزطیذ کَ آیا آى هماهات یؼٌی 

در همابل تـوین گیزی لْای خارجی، « پارلواى

دارای دمْق ّ ؿالدیت لاًًْی تـوین گیزی 

 ! ُظتٌذ؟ البتَ کَ ًَ
 

دالت ّخین اػغال در هولکت، لزار دادی در پِلْی  

ُن تْطظ ػبذهللا ػبذهللا درآغاس هاهْریت ّسارت 

خارجۀ ّی، با ًاتْ ّ لْای اهزیکا بَ اهضاء رطیذٍ 

اػتباُات ّ  ُز ًْع اطت کَ بَ اطاص آى، در لبال

اضزاری کَ اس جاًب ػظاکز ػاى بز غیز ًظاهیاى 

 .ئْلیتی را دارا ًوی باػٌذافغاى ّارد هیگزدد، ُیچ ًْع باسخْاطت ّ هظ

اگز در افغاًظتاى یک دکْهت ّابظتَ ّ هتؼِذ بَ لاًْى هْجْد هیبْد، اهزّس بَ اطاص ُواى هظئْلیت در لبال 

دمْق ػاهَ ّ دوایت اس آى، هطابك بَ هؼاُذات بیي الوللی دریي هْرد، هجزم ًَ تٌِا ًویتْاًظت کَ اس خاک 

دتی هتِن را بزای هذکوَ بایذ اس خارج بَ  «اطتزداد هجزهیي» ؼاهل افغاًظتاى خارج ػْد، بلکَ بَ اطاص ت

طال ػوز  ۵۸ُویي طال گذػتَ بْد کَ اهزیکا یکی اس هجزهیي جٌگ ػوْهی دّم را کَ . افغاًظتاى ًمل هیذادًذ

ػایذ دلیل ًمل . آلواى اًتمال دادًذ« هیًْؼي» هخفیاًَ در ًیْیارک سًذگی هیکزد، بزای هذکوَ بَ ػِز داػت ّ

ّاًتمال چٌیي هجزم دد هٌؼی بَ جای اهي، ُویي لزار دار ّسارت خارجَ تْطظ ػبذهللا بَ ًوایٌذگی اس دّلت 

 .ضؼیف ّ بی کفایت افغاًظتاى باػذ

 «پٌجْاُی» َ یمیي جزیاى اطفٌاک دولَ بَ بی پٌاُاى ّ هظلْهیي ّلظْالیُوْطٌاى ها ب۰۹۳۰در آطتاًۀ طال ًْ 

ي ای ّالیت جٌگ سدۀ لٌذُار را هکزراً در هطبْػات جِاى دیذٍ اًذ ّ هیبیٌٌذ، باسُن تْجۀ تاى را بَ هختـزی اس

 :نیرّی داد خْى آلْد ّ لتل ػام ددهٌؼاًَ کَ اس بی بی طی اًتخاب گزدیذٍ اطت، جلب هیٌوای
مریکایی مربوط به واحد نظامی مستقر در والیت قندهار در جنوب افغانستان، ساکنان غیرنظامی اسرباز یک )

 .روستایی را در ولسوالی پنجوایی مورد حمله قرار داد
هتزی پایگاٍ خْد، ّارد  ۸۲۲گفتَ ػذٍ کَ ایي طزباس، دذالل در دّ رّطتای الکْسی ّ ًاجیبي، در فاؿلَ دذّد 

 .ػذٍ ّ بَ طزف افزاد غیزًظاهی تیزاًذاسی کزدٍ اطتخاًَ ُای هزدم 

گشارع ػذٍ کَ اجظاد . کْدک کؼتَ ّ پٌج ًفز دیگز سخوی بزجا هاًذ ۳در پایاى دولَ، ػاًشدٍ ًفز، بَ ػوْل 

 .بزخی اس کؼتَ ػذگاى بَ آتغ کؼیذٍ ػذٍ اطت

باهذاد، پایگاٍ خْد را بَ لـذ  ۹هماهات هذلی افغاى در لٌذُار گشارع کزدٍ اًذ کَ ایي طزباس دْالی طاػات 

 .رّطتاُای ًشدیک تزک گفت
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یک پظز ًْجْاى دذّد پاًشدٍ یا ػاًشدٍ طالَ، بَ ًام رفیغ هللا، گفتَ ػذٍ کَ چؼن دیذُای خْد را اس طزیك تلفي، 

 .بَ داهذ کزسی، رئیض جوِْری افغاًظتاى دکایت کزدٍ اطت

هزیکایی در اًادیَ پا هجزّح ػذ، ًمل لْل ػذٍ کَ یک طزباس اس رفیغ هللا کَ خْدع ًیش در دادثَ آى ػب اس 

 .ًیوَ ػب ّارد خاًَ آًِا ػذٍ، اػضای خاًْادٍ اع را اس خْاب بیذار کزدٍ ّ بَ طزف آًِا تیزاًذاسی کزدٍ اطت

سی در ایي تیزاًذا. اّ گفت کَ تیزاًذاسی بیؼتز ػذ، ّ پذرع با بزخْرد چٌذ گلْلَ بَ گلْ ّ ؿْرتغ اس پا در آهذ

 .ُوچٌیي هادر، خْاُز ّ بزادر جاى آغا کؼتَ ػذًذ

، در دالی کَ اػک هی ریخت بَ خبزًگاراى گفت کَ یاسدٍ ػضْ خاًْادٍ اع بَ ػوْل کالىؿوذ خاى، پذر

 .فزسًذاى ّ ًْاطَ ُای اّ در ایي دولَ کؼتَ ػذًذ

ّ گفت کَ باّر دارد پض ا. اطت، در ػب دولَ هؼغْل کار رّی سهیي ُای خْد بْدٍ اطتدُماى ؿوذ خاى کَ 

 .یویائی بزّی آًِا ریختَ ّ بَ آتغ کؼیذٍ ػذٍ اًذکاس کؼتَ ػذى اػضای خاًْادٍ اع، هادٍ 

تـاّیز اجظاد لزباًیاى ایي دولَ ًؼاى هی دُذ کَ ًین بذى یکی اس کْدکاًی کَ در ایي دولَ کؼتَ ػذ، طْختَ 

 .رد دولَ لزار گزفتَ، خاکظتز بَ چؼن هی خْرداطت، ّ ُوچٌیي در رّی سهیي اتاق یکی اس خاًَ ُای کَ هْ

 (.ایي تـاّیز ُوچٌیي ًؼاى هی دُذ کَ ػواری اس لزباًیاى، در ًتیجَ ضزب گلْلَ بَ طز ػاى کؼتَ ػذٍ اًذ
 

بَ یمیي کاهل افغاًظتاى طز سهیي خًْیي کفٌاى ّ طْگْاراى ....ایي بْد ّرق خًْیٌی اس ُشاراى ؿفذۀ هاًٌذ آى

 :هزدم ُزدم ػِیذ، بیگٌاٍ، بیذفاع ّ هظلْم آًزا پایاًی ًیظت، بٌابز آىاطت کَ کؼتار 

 یذاخًْیي کفٌاى رٍ ًگؼکؼْردر      گْییذ بَ ًْرّس کَ اهظال ًیایذ 
  


